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af flere korte og intense udrednings- og behandlingsforløb.
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FORSIDEN: Der er ro på gangene og tid til fordybelse, når psykolog Stine
Mølbjerg Kristensen (forrest) sammen med to kolleger fra de ambulante
enheder i Regionspsykiatrien Horsens hver tirsdag aften slår dørene op
og behandler og udreder patienter. Her ses hun med Ane Azalea Gildberg, som er overlæge i ambulatoriet for ADHD. Tiltaget med aftenåbent i
Horsens er ét af mange i psykiatrien for at nedbringe ventelisterne inden
udrednings- og behandlingsretten træder i kraft 1. september.
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Af: Gudrun Haller

Kompetenceforløb skaber netværk

mellem psykiatri og bosteder

Den 13. juni afslutter Psykiatri og Social et enestående jobrotationsprojekt, som har givet 75 social- og
sundhedsassistenter nye kompetencer og en flok ledige kolleger et indblik i, hvordan det er at arbejde
hos Psykiatri og Social

N

ye kompetencer, ny viden og en
masse kontakter i behandlingspsykiatrien og de socialpsykiatriske
botilbud. Det er, hvad 75 social- og sundhedsassistenter helt konkret har fået ud af
at deltage i det første kompetenceforløb,
der har blandet medarbejdere fra psykiatrien og socialområdet.
PS Bladet har talt med to af deltagerne:
Jeanette Grotkjær fra det socialpsykiatriske
bosted Sct. Mikkel i Viborg og Jeanette
Golczyk Nielsen fra Regionspsykiatrien
Randers. De taler begge varmt om, hvad de
har fået ud af at være på specialdesignet
kompetenceudvikling.

De synes begge, det var på tide at
komme på skolebænken og høre om alt
det nyeste inden for sygdomme, behandling, rehabilitering, sundhedsfremme og
samarbejdet på tværs af sektorer. Jeanette
Golczyk Nielsen blev uddannet social- og
sundhedsassistent i 2000 og Jeanette Grotkjær i 2001.
Kompetenceforløbet har bestået af to
moduler baseret på: AMU-uddannelsen:
psykiatrisk suppleringsuddannelse, innovation og projekt på knap fem uger og et
modul i Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis med emnet Tværfaglige indsatsområder på syv uger.

De ”andre” er blevet kolleger
Jeanette Grotkjær har Regionspsykiatrien
i Viborg bag sig, når hun står foran sin
arbejdsplads bostedet Sct. Mikkel i Viborg.
Efter kompetenceforløbet oplever hun i
højere grad sosuerne i regionspsykiatrien
som sine kolleger.

- Det har givet mig rigtig meget, at der
har været deltagere med fra både behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien, siger
Jeanette Grotkjær, som fra sin arbejdsplads
Sct. Mikkel kan kigge over til dem hun,
efter kompetenceforløbet, oplever mere

som sine kolleger i Regionspsykiatrien i
Søndersøparken i Viborg.
- Jeg har fået et indblik i, hvad de
laver på den anden side af gaden, og at vi
arbejder under forskellige lovgivninger og
dermed har meget forskellige rammer og
vilkår, siger hun.
På uddannelsen har deltagerne hørt om,
og fortalt om, forskellige måder at arbejde
på, for eksempel med BVC, Brøset Violence
Checklist. Og Jeanette har fortalt om, hvordan Sct. Mikkel med godt resultat arbejder
med integrativ supervision omkring nogle
af beboerne.
- At personale fra somatikken, behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien mødes
og får fælles supervision, har ført til, at
vi nu mere løfter i flok, og det skaber
også mere tryghed for beboerne, fortæller Jeanette Grotkjær, som håber, at andre
måske kan have gavn af at kende til denne
metode.
Hun tænker, at det fælles kompetenceforløb bidrager til at højne det tværfaglige
arbejde blandt andet fordi man nu har lettere ved at tage kontakt til hinanden, og
fordi der er åbnet døre til et stort fælles
netværk.

Brug for kompetencer
- Vi har fået et brush up på vores grunduddannelse og hørt om de nye tanker i psykiatrien, som vi kan bruge i det daglige arbejde
med beboerne. Det har været godt at få sat
mere teori på det, jeg gør til daglig og at få
en større forståelsesramme. Og så er det
dejligt, at man ser os sosuer som en gruppe
medarbejdere, der er værd at investere i,
siger Jeanette Grotkjær, som i forvejen føler
sig privilligeret ved at være ansat på Sct.
Mikkel, hvor uddannelse vægtes højt.
- Jeg elsker simpelt hen mit arbejde,
og det bliver kun bedre af, at jeg føler mig
Foto: Michael Lange
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kompetent til at udføre de stillede opgaver.
I de fem år jeg har været på Sct. Mikkel,
har vi fået beboere med større og større
kompleksitet, så der er behov for, at vi er
klædt ordentlig på fagligt, så vi kan udføre
en specialiseret tværfaglig indsats i samarbejde med den enkelte beboer.

Vil forbedre overgang til egen bolig
Under forløbet har Jeanette Grotkjær haft
som projekt at arbejde med, hvordan man
sikrer, at beboerne ikke daler i funktionsniveau, når de flytter i egen bolig. Der
er nemlig en stor risiko for, at beboeren
isolerer sig med fornyede symptomer og
indlæggelser til følge og måske ender på
et bosted igen. Det er et projekt, hun nu
arbejder videre med i praksis.
- Det gør noget ved mig at se et menneske kæmpe igennem flere år for at komme tilbage til samfundet, til livet – og så
tabe kampen. Derfor arbejder jeg nu med,
hvordan vi får formidlet vores viden videre
til bostøtten i kommunen. Jeg tænker, at
overgangene kunne blive bedre ved, at
bostøtten kommer før ind, og vi fra bostedet holder ved lidt længere, for det er en
svær forandringsproces for beboeren, siger
Jeanette Grotkjær.

tænkte jeg, at det tog tid fra patienten. Nu
har jeg fået forståelsen for, hvorfor det er
nødvendigt.

Lyst til mere uddannelse
På forløbet var hun meget optaget af
emnerne etik og innovation. Men spørger
også sig selv, om der er tid til at reflektere
og være innovative i en travl hverdag.
- Men det er under alle omstændigheder
godt at blive bevidst om det, så må vi se at
skabe rum, så der bliver tid til at vende tingene med hinanden, siger Jeanette Golczyk
og fremhæver, at det er rigtig fint, at der
er flere fra de enkelte arbejdspladser, som
også har været på kompetenceudvikling,
for så kan vi stå sammen om eventuelle
ændringer og tiltag.
- Jeg har været meget glad for forløbet.
Og det er vigtigt, at vi sosuer også får et
kompetenceløft i forhold til sygeplejerskerne, vi laver jo næsten det samme. Og vi
kan ikke bare læne os tilbage – det er nødvendigt med livslang uddannelse. Selv har

hun lyst til at dygtiggøre sig yderligere, at
tage flere moduler, selv om det har været
en udfordring at skulle skrive en
stor opgave.
Jeanette Golczyk har som projekt valgt
at arbejde med at få kollegerne interesseret i behandlingen af maniske patienter
ved brug af Modificeret Bech-Rafaelsen
Maniskala. Det er et skema, som kan vise,
hvor manisk en patient er, så man får
mulighed for at følge patienten helt tæt
og ændre i behandling og medicinering, så
snart det er påkrævet. Det er hun nu i gang
med at implementere på afsnittet.

Jeanette Golczyk har Regionspsykiatrien
i Randers som sit udgangspunkt, men
kompetenceforløbet har givet hende
et godt indblik i de arbejdsbetingelser,
som kollegerne på de socialpsykiatriske
bosteder har.

Mere forståelse for DDKM
Også Jeanette Golczyk, som arbejder i
intentivt akut døgnafsnit E1 i Regionspsykiatrien Randers, fandt det rigtig spændende at være på kursus sammen med
kolleger fra socialområdet.
- Det var godt at være blandet. Nu har
vi en større forståelse for betingelserne,
når vi udskriver til et bosted, som for vores
vedkommende blandt andet er Tangkær.
Jeg fik en klar opfattelse, at de vil beboerne
rigtig meget, og at de lægger stor vægt på
relationer for beboerens skyld.
- Vi blev bevidste om, at dialog og tæt
samarbejde er vigtigt, når for eksempel en
koordinationsplan skal udarbejdes. Og efter
at have fået et indblik i hinandens områder,
er jeg sikker på, at vi kan lave bedre planer,
siger Jeanette Golczyk, som ikke er i tvivl
om, at bosteder og regionspsykiatri i højere
grad vil kontakte hinanden frem over.
Jeanette Golczyk oplever, at det har
været godt at få genopfrisket uddannelsen.
- For mig har det blandt andet betydet,
at jeg ser anderledes på DDKM nu. Før
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Fakta
Det er første gang, Psykiatri og Social har gennemført et jobrotationsforløb, hvor en af
hensigterne har været at styrke samarbejdet mellem ansatte i psykiatrien og det sociale
område.

¨

Jobrotationskurset er blevet afviklet i et samarbejde mellem FOA, Social- og
Sundhedsskolerne i Aarhus og Silkeborg samt Region Midtjylland.
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Leder
-

Rette behandling

til rette tid

N

år psykiatriens nye udrednings- og behandlingsret
træder i kraft om få måneder, åbner det døren til en
helt ny æra i psykiatriens historie. Fra 1. september
skal alle henviste patienter være udredt og i behandling
inden for to måneder – og fra 1. september næste år sænkes
fristen yderligere til en måned for udredning. Det giver helt
nye og anderledes udfordringer for os, der arbejder med psykiatrien til dagligt. Udfordringer som kræver, at vi fremover
må tænke psykiatrisk behandling på en helt ny måde.
Jeg er ikke i tvivl om, at den nye udrednings- og behandlingsret bliver en stor gevinst for de psykisk syge. Med
den nye udrednings- og handlingsret bliver de psykiatriske
patienter fuldt ligestillet med de somatiske patienter, hvad
angår ventetid.

Fremover vil vi komme til at se mange flere korte og
intensive udrednings- og behandlingsforløb. Men vi skal
også være opmærksomme på, at vi fortsat vil have patienter, der er kronisk syge. Dem skal vi stadig være der for i de
kortere eller længere perioder, hvor de har behov for vores
hjælp.
Prisen for at overholde tidsfristerne må ikke være, at
kvaliteten bliver ringere. Men ved at nytænke psykiatrien
skal vi tilrettelægge arbejdet, så vi både får hurtighed og
kvalitet. Hvis vi alle tager del i opgaven, er jeg sikker på, at vi
nok skal lykkes med den. Ikke for folketingets, regionsrådets
eller psykiatri- og socialledelsens skyld – men for patientens
skyld.

Den ligestilling kan vi kun bifalde, for en kort ventetid er
også afgørende ved psykisk sygdom. Men vi må også være
forberedt på, at der følger nogle kolossale ændringer med
udrednings- og behandlingsretten. Det betyder, at vi må
gøre tingene helt anderledes, hvis patienterne skal have den
rette behandling til den rette tid.

Gert Pilgaard Christensen,
direktør
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Tema: Udrednings-

og behandlingsret

Udrednings-

og behandlingsret
Der er fuld gang i arbejdet med at forberede indførelsen af den
udrednings- og behandlingsret for psykiatriske patienter, som regeringen og Danske Regioner er blevet enige om i økonomiaftalen om
regionernes økonomi for 2014.
Ifølge aftalen skal rettighederne indfases gradvist i to faser:
1. Den 1. september 2014 indføres en udredningsret på to måneder
og en differentieret behandlingsret (én måned ved alvorlig sygdom og to måneder ved mindre alvorlig sygdom)
2. Den 1. september 2015 træder den fulde udrednings- og behandlingsret i kraft i psykiatrien, hvor udredningsretten skærpes til én
måned, mens behandlingsretten fortsat er den samme

I temaet kan du læse om praksislæge Henrik Nordentofts forventninger til udrednings- og behandlingsretten.
I Horsens sætter de ind med aftenåbent for at nedbringe ventelisten,
og på Ambulant Psykoseenhed på AUH Risskov eksperimenterer
medarbejderne med at nedbringe ventelisterne, blandt andet ved
hjælp af lørdags- og aftenåbne afdelinger.
Du kan også læse SIND-formand Knud Kristensens bekymring for,
om for meget fokus på kort ventetid i sidste ende kan give dårligere
behandling.
Læs temaet og få et indblik i noget af det store arbejde, der er i gang
rundt om i hele organisationen for at blive klar til at opfylde udrednings- og behandlingsrettens første fase, som træder i kraft om få
måneder.

Illustration: Claus Riis

Den nye udrednings- og behandlingsret ligestiller psykiatriske patienter med somatiske patienter, hvad angår ventetid. For at opfylde
ventetidsgarantien og slippe af med ventelisterne, bliver psykiatrien
i Region Midtjylland nødt til at arbejde på en anden måde fremadrettet. Blandt andet i form af flere korte og intense udrednings- og
behandlingsforløb.

PS Bladet sætter i dette nummer fokus på udrednings- og behandlingsretten i psykiatrien i Region Midtjylland.
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Tema: Udrednings-

og behandlingsret

Godt samarbejde
er afgørende for
succes med UBR
En forventning om en lettere hverdag – både for de praktiserende læger, regionspsykiatrien og i
særhed for patienterne – det er hvad praksislæge Henrik Nordentoft venter sig af udrednings- og
behandlingsretten på sigt
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Af: Signe Budde Opstrup
Foto: Niels Åge Skovbo

S

om bindeled mellem de praktiserende læger og psykiatrien i Region
Midtjylland ved praktiserende læge,
Henrik Nordentoft meget om, hvad der
rører sig på praksissiden. Her er hans forventninger til den kommende udredningsog behandlingsret i psykiatrien.

Ned med ventelisterne
- På den lange bane forventer jeg en nemmere hverdag for os alle, men den kommer ikke af sig selv. Det kræver hårdt og
struktureret arbejde at få indfriet udrednings- og behandlingsretten, siger Henrik
Nordentoft.
Han forklarer, at der i første omgang
ligger en meget stor opgave i at komme
ventelisterne i regionspsykiatrien til livs,
særligt fordi der er kommet flere og flere
henvisninger.
- De sidste par år er antallet af henvisninger til regionspsykiatrien steget, blandt
andet fordi ventelisterne hos de praktiserende psykiatere er på ca. 6-7 måneder.
Derfor vælger vi praktiserende læger tit at
henvise patienterne til regionspsykiatrien i
stedet for - også selvom patienten egentlig
hører til hos de praktiserende psykiatere.
Desuden må regionspsykiatrien ikke længere afvise en patient, før vedkommende
er set. Til sammen giver det en ophobning
af patienter, som venter på udredning i
psykiatrien, siger Henrik Nordentoft.

Mere systematik
Men er det overhovedet realistisk, at psykiatrien kan nedbringe ventelisterne så
drastisk inden d. 1. september? Henrik Nordentofts korte svar er: ’Ja’.

- Men der vil være rigtig mange udfordringer forbundet hermed. Hvis psykiatrien
skal lykkes med den kommende udrednings- og behandlingsret, så kræver det,
at der bliver lavet nogle gode udredningspakker, som kan give en god systematik
omkring, hvordan medarbejderne udreder
og behandler patienterne. På den måde
kan psykiatrien skære det overflødige væk
og hurtigt komme ind til kernen. Det er
også vigtigt, at der bliver kigget på, hvilke
personalegrupper, som har hvilke opgaver,
siger han.

Behov for merarbejde
Men det er ikke nok kun at gå systematisk
til værks, forklarer Henrik Nordentoft. Han
fortæller, at medarbejderne i psykiatrien
også skal være indstillede på merarbejde i
forskellige former de næste par måneder,
for på den måde at få den store pukkel på
ventelisten bragt ned.
- Hvis vi skal lykkes med udrednings- og
behandlingsretten, er det vigtigt, at regionspsykiatrien har det rigtige udgangspunkt, og det er en venteliste, som er i
bund, påpeger han.

informationer til regionspsykiatrien, så vi
kan supplere den udredning, der sker i psykiatrien på en struktureret og kvalificeret
måde. Det betyder ikke, at vi bare skal fylde
på med informationer – tværtimod. I stedet skal vi blive bedre til at vurdere, hvilke
informationer, som er relevante, og hvilke
som ikke er, forklarer Henrik Nordentoft.

God kommunikation og samarbejde
er altafgørende
- Selvom jeg tror på, at vi kan lykkes med
udrednings- og behandlingsretten, så vil
der altid være nogle patienter, som vi af
forskellige årsager ikke kan udrede inden
for fire uger, som jo bliver kravet næste
sommer. Derfor er det også utroligt vigtigt,
at vi som praktiserende læger har en god
kontakt og en god kommunikation med
regionspsykiatrien, så vi kan fortælle vores
patienter, hvornår de kan forvente at komme til. På den måde sikrer vi, at der ikke
sidder en patient og venter uden at vide
hvorfor, slutter Henrik Nordentoft.

Forarbejdet sker hos praksislægerne
Ifølge Henrik Nordentoft kan en indsats
i regionspsykiatrien dog ikke stå alene.
Og det behøver den heller ikke, for i den
almene praksis arbejder lægerne løbende
med at udvikle forskellige værktøjer, som
kan støtte op om samarbejdet mellem psykiatrien og de praktiserende læger.
- Vi vil gerne blive bedre til at gøre et
godt forarbejde her i den almene praksis.
Det kan vi gøre ved at levere de ’rigtige’

Ifølge praksislæge Henrik Nordentoft er et godt samarbejde mellem de praktiserende
læger og regionspsykiatrien afgørende for udrednings- og behandlingsrettens succes.
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Tema: Udrednings-

Af: Signe Budde Opstrup
Foto: Gregers Kirdorf

og behandlingsret

Aftenåbent i Horsens

nedbringer ventelisterne
Kl. 15:30 går personalet på de fem ambulatorier i Regionspsykiatrien i Horsens hjem. Men ikke
psykolog Stine Mølbjerg Kristensen. Sammen med en sygeplejerske og en anden psykolog udgør
hun et lille team, som hver tirsdag aften fra kl. 15:30-18:30 udreder og behandler patienter fra alle
ambulatorierne i Horsens

E

n venteliste på 130 patienter i Regionspsykiatrien Horsens bliver langsomt, men sikkert skåret længere og
længere ned. Målet er at få ventelisten helt
væk inden udrednings- og behandlingsretten
træder i kraft d. 1. september 2014. Et mål
som de ekstra aftenvagter skal hjælpe med
at indfri.
- Vores ventelister skulle ned, og da dagtimerne allerede var fuldt besatte i ambulatorierne, blev løsningen derfor merarbejde
om aftenen, fortæller psykolog Stine Mølbjerg Kristensen, der frivilligt meldte sig på
aftenholdet.
- Jeg synes, at det er spændende at være
med til at løfte opgaven med at nedbringe
ventelisterne, så derfor tog jeg tjansen. Og
jeg har ikke fortrudt. Når jeg er på aftenvagt, er der mere ro til opgaven. Der er ikke
telefoner, der ringer eller mails, der tikker
ind. Og så er patienterne også godt tilfredse
med aften-tiderne, siger Stine Mølbjerg
Kristensen.

Der er ro på gangene og tid til
fordybelse, når medarbejderne fra de
ambulante enheder i Regionspsykiatrien
i Horsens udreder og behandler patienter
hver tirsdag aften.
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Det lille aftenteam kan nå at se ca. syv
patienter hver tirsdag, og selvom det ikke
lyder af meget, så er det små skridt i den
rigtige retning, fortæller overlæge i ambulatoriet for ADHD i Regionspsykiatrien
Horsens, Ane Azalea Gildberg.
Aftenambulatoriet blev indført i februar
og kører efter planen indtil 1. september,
når udrednings- og behandlingsretten træder i kraft.
- Det, at vi har åbent tirsdag aften, betyder, at vi ser flere patienter. Dermed får vi
også hurtigere afklaret, om patienten hører
til hos os eller i den primære sektor. På den
måde får vi luget ud i vores ventelister samtidig med, at vi frigiver tid, som vi kan bruge
på at følge op på nogle af behandlingsopgaverne, fortæller Ane Azalea Gildberg.

Stort arbejde venter forude
Stine Mølbjerg Kristensen og Ane Azalea
Gildberg er glade for den kommende udrednings- og behandlingsret og håber på, at de
kan leve op til den i Horsens.
- Selvom om aftenambulatoriet hjælper
på de lange ventelister, så løser det ikke
problemet. Desuden har arbejdet med at
få udredt patienterne senest to måneder
efter, at de er blevet henvist, betydet, at
der nu ligger et stort arbejde forude med at
få behandlet patienterne.
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Af: Signe Budde Opstrup
Foto: Niels Aage Skovbo

De eksperimenterer med

at nedbringe ventelister
Medarbejderne i Ambulant Psykoseenhed på AUH Risskov
arbejder ekstra for at hjælpe eget afsnit og andre afdelinger
med at få ventelisten ned – og selv blive klogere

F

or at få tid til at udrede patienterne fra
de andre psykiatriske afdelinger såvel
som deres egne, har den ambulante
psykose enhed på AUH Risskov valgt at have
lørdagsåbent én gang om måneden samt
aftenåbent én til to mandage i måneden.
Og ifølge overlæge på afdelingen, Farahna
Harees, er det både spændende og lærerigt at
arbejde på denne måde:
- Det her er en rigtig god øvelse for os
op til indførelsen af den nye udrednings- og
behandlingsret den 1. september. Det, at vi
har fået flere patienter ind har givet os en
mulighed for at eksperimentere lidt med,
hvordan vi bedst organiserer os i forhold til
de faggrupper, der skal involveres, forklarer
Farahna Harees. Samtidig understreger hun,
at enheden er meget optaget af at organisere arbejdsgangene effektivt for på den
måde at sikre tid til behandling til psykosepatienterne.

Og erfaringen er, at den fokuserede arbejdsindsats giver en mere effektiv arbejdsgang.
Denne erfaring tager alle faggrupperne med
sig, når de fremtidige arbejdsopgaver skal
organiseres.
En anden ting, medarbejderne har eksperimenteret med i aften- og lørdagsambulatoriet, er hvordan de kan håndtere problemet
med de mange patientudeblivelser.
- Vi har rigtig mange udeblivelser i vores
hverdag – det er et stort problem. Når vi
først går i gang med udrednings- og behandlingsretten, så er der simpelthen ikke plads
til for mange udeblivelser, hvis timerne skal
hænge sammen. Derfor har vi også brugt de
særlige åbningstider til at indhente erfaringer i forhold til, hvorvidt vi kan overbooke
for på den måde at optimere vores tid, siger
Farahna Harees, som dog erkender, at det er
en meget svær balancegang.

Et velsmurt maskineri
De høster erfaringerne
Farahna Harees fortæller, at de medarbejdere, der har deltaget i det udvidede ambulatorium, har været positive omkring merarbejdet. Lægesekretær og teamkoordinator i
den ambulante psykoseenhed enhed, Sanne
Seiding Roed, supplerer:
- Lørdags- og aftenarbejdet er meget
organiseret og topeffektivt. Fordi det er
uden for den normale arbejdstid, så er der tid
og ro til at fokusere på den enkelte opgave.
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Ingen kender omfanget af de opgaver, der
rammer psykiatrien når udrednings- og
behandlingsretten træder i kraft. Men ét er
sikkert, ifølge de to kvinder i Ambulant Psykoseenhed:
- Hvis vi skal lykkes med udrednings- og
behandlingsretten her i psykiatrien, så kræver det et meget velsmurt maskineri. Et
maskineri, hvor der er styr på detaljerne og
på de enkelte faggruppers arbejdsgange. Det
er helt afgørende, mener de to.

Gennem aften- og lørdagsarbejde er
medarbejderne i Ambulant Psykoseenhed
blevet klogere på, hvordan de bedst muligt
kan organisere sig, når udrednings- og
behandlingsretten træder i kraft til
september. På billedet ses overlæge, Farahna
Harees (tv.) sammen med lægesekretær og
teamkoordinator, Sanne Seiding Roed (th.).
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Tema: Udrednings-

og behandlingsret

Glæde over ligestilling

af psykisk syge

SIND-formand Knud Kristensen advarer dog om, at nye patientrettigheder kan give dårligere
behandling, hvis fokus alene rettes mod kort ventetid.

O

vervejende glæde og positive forventninger, men også en vis skepsis
og lidt bekymring. Sådan ser brugerog pårørendeforeningen SIND på den nye
udrednings- og behandlingsret, der træder
i kraft 1. september. Foreningens formand
Knud Kristensen er først og fremmest glad
for, at psykiatrien nu formelt bliver ligestillet
med somatikken.
- Det betyder rigtigt meget for vores
medlemmer, at de får en anerkendelse
af, at deres sygdom er ligeså alvorlig som
en somatisk sygdom. Mange har følt sig
som andenklasses mennesker, fordi der
har været gjort forskel på de to former for
sygdom. Så det er godt, at det kommer nu,
selvom det er med et par års forsinkelse,
siger han.
Samtidig er der en faglig begrundelse,
som er lige så væsentlig, påpeger Knud
Kristensen.
- Jo før man får stillet en diagnose og
kommer i gang med behandlingen – jo
bedre og jo hurtigere kommer man sig. Derfor er det rigtigt at gøre både af hensyn til
patienten, men også samfundsøkonomisk,
begrunder han.

Udrednings- og behandlingsret

Usikkerheden er ubærlig

Ressourcerne er de samme

- En lang ventetid kan være opslidende for
både den psykisk syge og de pårørende,
fortæller Knud Kristensen og nævner børneog ungeområdet som eksempel.
- Ofte er det hele familien, der lider i
perioden frem mod udredning og behandling af barnet. Først har de gået i en lang
periode, hvor familien har skullet erkende,
at der var noget galt. Så henvender de
sig til egen læge og der bliver sendt en
henvisning til psykiatrien. På det tidspunkt
er familien slidt op. I den situation kan en
ventetid på bare 14 dage være svær at leve
med – og hvis ventetiden så er fire måneder
er det helt ubærligt.
- For nogle kan presset forværre sygdommen i ventetiden. I nogle familier må
forældrene tage sygeorlov, og søskende
oplever, at de ikke kan tage kammerater
med hjem. Så det påvirker rigtigt mange
mennesker, siger han.
- Samtidig er der en usikkerhed forbundet med, at man ikke ved, hvornår behandlingen bliver indledt. Det har stor betydning,
at vi nu kommer af med den uvished, siger
Knud Kristensen.

Midt i al glæden imødeser Knud Kristensen
også de nye patientrettigheder med en vis
skepsis.
- I forvejen har vi en behandlingsgaranti,
selvom den er dårligere end i somatikken,
men psykiatrien overholder den ikke. Så
hvad gør, at den nye garanti vil blive overholdt? Der bliver jo ikke tilført nye ressourcer med de nye patientrettigheder, påpeger
Knud Kristensen.
Netop spørgsmålet om ressourcer har
givet anledning til panderynker hos SIND.
- Pengene skal jo komme et sted fra.
Og hvor vælger man så at tage dem fra?
Jeg kan frygte, at pengene bliver taget fra
enkelte behandlingstilbud eller at det vil
føre til mere tvang.
Jeg kan også være bekymret for, at nogle
patienter bliver udskrevet for tidligt, så de
bliver mere syge og må genindlægges, siger
han.
Konkret foreslår Knud Kristensen, at der
bliver givet en engangsbevilling gældende
for fem år.
– Pengene skal bruges til at få nedbragt
de nuværende ventelister. På den måde kan
psykiatrien undgå at få et økonomisk efterslæb, vurderer han.

¨

Fra september 2014 skal alle psykiatriske patienter være udredt inden for to måneder
eller have en plan for det videre udredningsforløb. Fra september 2015 sænkes fristen
til en måned.

Fra september 2014 indføres desuden en differentieret behandlingsret i psykiatrien,
hvor behandlingen skal være på begyndt en måned efter udredning, hvis der er tale om
alvorlig sygdom og to måneder ved mindre alvorlig sygdom.
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Diagnoser skal være rigtige
Når den nye udredningsret er fuldt indfaset, skal den enkelte patient have stillet en
diagnose inden for en måned. Knud Kristensen er bekymret for, om presset for at få
patienterne hurtigt igennem kan resultere i
forkerte eller mangelfulde diagnoser.
- Man skal passe på, man ikke i sin iver
kommer til at miste dem, der er lidt komplicerede eller har dobbeltdiagnoser. Derfor
kan vi i SIND bedre leve med, at fristen
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Af: Jan Hallin
Foto: Niels Åge Skovbo

SIND-formand Knud Kristensen
glæder sig over, at udrednings- og
behandlingsretten snart også omfatter
psykiatrien, men han er blandt andet
spændt på, hvordan psykiatrien vil få
nedbragt de nuværende ventelister.

bliver overskredet en smule, end at der
gives forkerte diagnoser. Men det må ikke
blive en undskyldning for ikke at overholde
fristen, siger han.
Knud Kristensen understreger, at han
dog først og fremmest glæder sig over, at
udrednings- og behandlingsretten snart
også omfatter psykiatrien.
- Der er nogle ting man skal være
opmærksom på, når reglerne træder i
kraft. Men først og fremmest er det et
stort og vigtigt skridt, at psykiatriske
patienter nu formelt bliver ligestillet med
andre patienter, fastslår han.
Interviewet med Knud Kristensen er lavet
før regeringens udspil om at tilføre psykiatrien 1,6 mia. kroner. Foreløbig er det
kun et forslag, der ikke har været politisk
behandlet. Det er derfor endnu uvist, om
det får nogen betydning i forhold til den
problematik, som Knud Kristensen omtaler
i afsnittet om tildeling af ressourcer.

Landforeningen SIND

¨

Landsforeningen SIND er en tværpolitisk
organisation, der samler alle typer
medlemmer med interesse for
sindslidelser og sindslidendes forhold.
Medlemmerne er typisk pårørende,
psykisk sårbare, professionelle eller
andre, der interesserer sig for psykisk
sundhed.

SIND fungerer som brobygger mellem
de daglige oplevelser i psykiatrien og de
informationer, som embedsmænd og
politikere baserer beslutninger på. SIND
hjælper også, når den enkelte familie
eller sindslidende pludselig står i en svær
situation.
SIND støtter og driver tilbud om dialog,
juridisk bistand og uddannelse samt
meningsfuldt samvær med ligestillede.
Dertil kommer oplysningsarbejde,
politisk indflydelse og en landsdækkende
telefonrådgivning.
Kilde: www.sind.dk
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Af: Louise Kastrup Scheibel
Foto: Bo Amstrup

Vinder af konkurrence:

Vi er hinandens sikkerhed
30 medarbejdere på E1, Regionspsykiatrien Randers er hver dag bevidste om, at de udgør hinandens
sikkerhed. Sikkerhed lever som en del af dem alle og er ikke blot skrivelser i ringbind på ledelsens kontorer

E

t højt antal arbejdsulykker. Massive udfordringer med at håndtere
udadreagerende patienter. Et påbud
fra Arbejdstilsynet. Sagt diplomatisk; der var
brug for forandring i 2005 for Regionspsykiatrien Randers. Og forandring skete der. Så
meget, at situationen i 2005 sammenlignet
med i dag er som nat og dag på E1 i Randers.
Vejen dertil har været lang. Det har
været det lange seje træk for både ledelse
og ikke mindst medarbejdere. Men det er
lykkedes med lave tal til følge, når det gælder tvangsfikseringer og anmeldte arbejdsulykker på baggrund af vold og trusler,
ligesom sygefraværet er faldet fra knap ni
procent i 2009 til 3,25 pct. i 2012.

Gør sikkerhedsmodel konkret
i hverdagen
Det er dette massive stykke arbejde med
at forbedre medarbejderes og patienters
sikkerhed, der fører til, at dommerpanelet
i PS’ konkurrence omkring implementering
af sikkerhedsmodellen har valgt at kåre E1
som vinder af præmien på 25.000 kroner.
- Sikkerhedsmodellen for psykiatrien,
som blev lanceret i 2013, ser vi som en paraply, der rummer mange af de tiltag, som vi
allerede arbejder med. Men når det er sagt,
skeler vi til den for at se, om der er nogle
af elementerne i modellen, som vi skal
opprioritere eller på anden måde justere i
vores indsats, siger Heidi Kløve, der er afdelingssygeplejerske på E1, Regionspsykiatrien
Randers.
Hun er glad og stolt over at have vundet
konkurrencen for det seriøse arbejde med at
forbedre sikkerheden på E1, som har fundet
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sted ikke mindst i medarbejdergruppen, og
som dagligt finder sted. Arbejdsmiljørepræsentant Birte Dolberg og konflikthåndteringsinstruktør Brian Graversen tilføjer:
- Sikkerhedsarbejdet hos os er kontinuerligt. Arbejdet slutter aldrig, og vi kommer
aldrig i mål. For der opstår altid en ny virkelighed, som vi må tilpasse os. Vi kan altid
blive endnu skarpere, men vi er nået rigtig
langt i vores daglige sikkerhedsarbejde til
gavn både for medarbejdere og patienter.

Konkrete tiltag på E1
Sammen med medarbejderne søsatte
ledelsen tilbage i 2005 en analyse af, hvad
sikkerhed betød for den enkelte, og hvordan
den enkeltes forståelse af sikkerhed influerer på hele gruppens sikkerhed. Med årene
er dette arbejde blevet udbygget og indeholder i dag blandt andet punkter som:
• M
 assiv medarbejderinddragelse i alle sikkerhedsbeslutninger blandt andet i forhold til, hvor grænsen går for, hvad der er
sikkert i afsnittet omkring normering og
personalesammensætning af vagter
• Kun brug af færdiguddannede som
vikarer
• Introprogram og mentorordning for
nye medarbejdere
• Ambulancetjeneste for alle medarbejdere,
hvor alle har to selvvalgte kollegaer,
der har pligt til at støtte op om en kollega, hvis vedkommende oplever noget
voldsomt
• Brug af Brøset
• To konflikthåndteringsinstruktører
afholder kurser hver 14. dag i rul for

medarbejderne i greb og konfliktdæmpende adfærd
• Defusing og debriefing
• Tæt samarbejde med portørerne på
Regionshospitalet Randers, der hjælper,
hvis der bliver slået alarm. Blandt andet
kommer alle portører i løbet af sommeren
i praktik en dag på E1 for at opnå bedre
forståelse for E1’s arbejde

Viden om magt mindsker
brugen af den
Brian Graversen hæfter sig særligt ved de
vigtige, kontinuerlige, faglige diskussioner
som sker i medarbejdergruppen på E1, og
som der blandt andet er plads til bliver
vendt på konflikthåndteringskurserne:
- Hele tiden skal vi blive mere bevidste og
bedre til at vurdere, hvornår vi må, kan og
skal benytte os af magt over for en patient.
For blot fordi vi må og kan, er det ikke sikkert, at det er det, vi skal. Men bevidstheden
om, at alle medarbejdere har lært greb og
andre værktøjer gør, at vi kan magten. Det
har ført til, at vi ikke benytter den så tit. Vi
har også mange samtaler omkring vores
egen påvirkning af en potentiel konflikt. Det
er dette område, som vi især til efteråret
skal arbejde videre med omkring deeskalering, forklarer Brian Graversen, der sammen
med sin instruktørkollega Kasper Christensen har været ansat siden 2005.

Sikkerhed er ikke kun ledelsens
ansvar
Udover at konflikthåndteringskurser nu på
E1 bliver anset for ligeså vigtige som supervision hos medarbejderne, er arbejdsmil-
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jørepræsentant Birte Dolberg
ikke i tvivl om, hvad der især er
medvirkende til, at E1 er nået
så langt i sikkerhedsarbejdet.
- Ledelsen har turdet
uddelegere ansvaret og været
meget opmærksom på, at
beslutninger omkring sikkerhed bliver truffet i fællesskab
medarbejdere og ledelse imellem. Ledelsen har forstået at
få italesat, at sikkerhed hos os
ikke er en ’jeg-opgave’, men en
’vi-opgave’, og at det især er
hos os i medarbejdergruppen,
der i det daglige skal sørge
for, at sikkerheden er i orden
både for os og for patienterne.
Det er ikke blot en opgave for
afsnitsledelsen og arbejdsmiljøgruppen, understreger Birte
Dolberg.

Den 19. maj fejrede E1, at de havde
vundet første præmien i konkurrencen
ved en festlig sammenkomst for alle
medarbejdere. Direktør Gert Pilgaard
Christensen deltog og holdt tale for
de stolte vindere. Fra venstre ses
afdelingssygeplejerske Heidi Kløve,
konflikthåndteringsinstruktør Brian
Graversen og arbejdsmiljørepræsentant
Birte Dolberg.

Efter-bearbejdning
Omsorg
Psykisk førstehjælp
Anmeldelse/registrering
Analyse
Nye tiltag

Forebyggelse
Kendskab til patienten
Introduktion/oplæring
Kompetenceudvikling
Anmeldelse/registrering
Kriseplan
Arbejdstilrettelæggelse
Retningslinjer
Faglig udvikling
Supervision

I situationen
Faglig viden
Signalaflæsning
Kommunikation
Konflikthåndtering
Fysiske rammer
Alarmkald

hvad skal E1 bruge præmien til?
• T
 il efteråret skal hele medarbejdergruppen på E1 både på en seks dages uddannelse
i kognitiv behandling af dobbeltdiagnose patienter og også på et endagskursus med
undervisning i deeskalering for at nedbringe tvang af Lene Berring, der er udviklings- og
forskningssygeplejerske i Region Sjælland.

¨

• L ene Berring er pt. i færd med et ph.d.-projekt om deeskalering med henblik på at nedbringe
tvang i behandlingspsykiatrien. Hun har tidligere været udviklingschef på henholdsvis Psykiatrisk
Center, Gentofte og Sankt Hans Hospital.
• Læs mere om hendes forskningsprojekt på www.regionsjaelland.dk
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Korte historier og nyt – midt i din hverdag

MultifunC bliver en delvist

lukket institution
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har givet
dispensation til, at Region Midtjylland kan drive MultifunC som en delvist
lukket institution. Det er ellers kun kommuner, der kan drive delvist lukkede
institutioner.
Delvist lukning betyder, at medarbejderne må forhindre enkelte unge i at
forlade institutionen – enten ved at stille sig fysisk i vejen eller ved at låse
døre. Dog højest fem dage ad gangen og sammenlagt højest 30 dage i
løbet af et år. Foranstaltningen må i øvrigt kun ske efter aftale med den
kommune, der har anbragt den unge.
Regionsrådet besluttede 30. april at konvertere institutionen til delvist
lukket, og Aarhus og Herning kommuner har efterfølgende godkendt, at
institutionen fremover får status som delvist lukket.

God kvalitet
i psykiatrien
Psykiatrien har modtaget sin akkrediteringsstatus fra
Akkrediteringsnævnet, som lyder: ”Midlertidig akkreditering,” som ændres til ’akkrediteret’, når vi har indsendt
dokumentation af effekt og revurdering af smerter. Kun
ét sted i den 39 siders lange rapport findes en indikator,
som ikke er 100 procent opfyldt – dokumentation af
effekt og revurdering af smerter. Psykiatrien har mulighed for at ændre status til ”akkrediteret” ved at gøre en
indsats for at styrke smerteopfølgning og indsende dokumentation og planer for indsatsen.
Det er et flot resultat som viser, at kvalitetsovervågningen
i psykiatrien er 100 procent i orden. Det samme gælder for
de retningsgivende dokumenter samt handleplanerne for
den videre udvikling af kvalitetsarbejdet i psykiatrien.

MultifunC går i drift som delvist lukket den 1. juni.

Snart også kurser
for narkobilister
Med virkning 1. juli har folketinget i april vedtaget et lovforslag, som på en række punkter
skærper kursen over for spiritus- og narkobilister.
Loven medfører blandt andet, at bilister, der
har mistet kørekortet på grund af narkokørsel,
skal gennemføre et særligt kursus i narkotika
og trafik som en af betingelserne for at kunne
generhverve retten til at føre motorkøretøj. Et
sådant kursus – blot om alkohol og trafik – har
været obligatorisk for spiritusbilister siden
2002.
Det er regionerne, der gennemfører de såkalde
A/T kurser. I Region Midtjylland er der årligt
omkring 1200 kursister, men når narkobilisterne skal med ventes yderligere mellem 300 og
400 kursister årligt. Det vil betyde cirka 21 nye
hold i Region Midtjylland.
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Nøglepersonkursus 2014
- Børn af forældre med
psykisk sygdom eller
udsatte af andre årsager
Når forældrene har en psykisk lidelse, misbrug eller lignende, påvirkes
hele familien – ikke mindst børnene.
Gennem Nøglepersonkurset opnås øget indsigt i de vanskeligheder,
det giver for såvel børn som voksne, når en forælder/barn rammes af
sygdom eller andet.
Det tværfaglige kursusforløb kvalificerer den enkelte medarbejder
til at inddrage børn som pårørende i et respektfuldt samspil med
forældrene - det kan være gennem en motiverende samtale med
forældrene, en familiesamtale eller en samtale med barnet alene.
Der rettes således fokus på at styrke deltagernes relationelle, faglige
og personlige kompetencer i forhold til samtaleprocessen med og
omkring familien.
Kurset giver mulighed for fremadrettet at udvikle en praksis på egen
arbejdsplads i forhold til børn som pårørende
Nøglepersonkurset arrangeres af Bevar Barndommen, Regionspsykiatrien Vest, og er for alle faggrupper, der har kontakt til forældre
og/eller børn, med psykisk sygdom, misbrug eller udsatte af andre
årsager.
Kurset består af 4 moduler med start d. 25. august 2014.
Ansøgningsfrist: mandag den 4. august 2014.
Tilmelding til: www.rm.plan2learn.dk
Skriv ”Nøglepersonkursus 2014” i søgefeltet
Yderligere information: Udviklingsmedarbejdere, Lisbeth Koefoed
Jensen, tlf. 3054 6489, og Annette Andersen, tlf. 3065 0894.

Stor Patienttilfredshed
med psykiatrien
Et stort flertal af de psykiatriske patienter er godt tilfredse
med behandlingen i psykiatrien i Region Midtjylland. Det
viser de landsdækkende undersøgelser af patienter og
pårørendes oplevelse af psykiatrien, LUP psykiatri.
Tilfredshedsundersøgelserne er blevet foretaget i 2013 og
omfatter indlagte og ambulante patienter i voksenpsykiatrien og indlagte og ambulante patienter i børne- og
ungdomspsykiatrien samt deres forældre
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Digital Post: Status for
Psykiatri og Social
Den 15. maj 2014 begyndte hospitalerne i Region Midtjylland gradvist at sende digitale indkaldelsesbreve til patienterne. I Psykiatri
og Social er vi ikke begyndt at udsende Digital Post til en digital
postkasse, men vi er i gang med planlægningen.
På socialområdet er status, at der er udsendt nyhedsbrev om
digital post medio maj til specialområderne. Socialområdet starter
med at modtage og besvare digital post fra den 1. juli.
I psykiatrien er status følgende:
• Afdelingerne er siden 1. juni løbende gået i gang med at implementere fjernprint - de enkelte afdelinger går i gang, når de er
klar. Definition på fjernprint: I stedet for at printe borgerbreve
lokalt på afdelingerne – dvs. printe, putte i kuvert, frankere og
sende af sted – så kan medarbejderne via en knap (Doc2mail)
sende brevet til print og udsendelse ét sted i RM.
• I sept/okt 2014 igangsætter psykiatrien et pilotprojekt i forhold
til implementering af elektronisk fremsendelse af post.
• Der arbejdes med en implementeringsplan for indførelse af
elektronisk fremsendelse af post på de øvrige afdelinger.
Patienterne/brugerne kan have spørgsmål
Selvom Psykiatri og Social ikke her og nu sender digital post til
patienternes/brugernes elektroniske postkasse, kan vores patienter/brugere være under behandling på et somatisk sygehus og
herigennem modtage Digital Post. Det kan afføde spørgsmål til os
om Digital Post, og her vil det være en god hjælp at henvise dem
til den regionale/kommunale hotline på tlf. 7020 0000 eller til
www.borger.dk.
På fællessiderne på PS-intranettet under ”Sådan gør vi” / ”Digital
Post” kan du løbende holde dig opdateret med planlægningen og
indførelsen af Digital Post i Psykiatri og Social.
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Af: Rikke Jungberg Pedersen
Foto: Niels Åge Skovbo

App motiverer

psykisk syge til at være
fysisk aktive

En ny app, udviklet af fysioterapeuterne Birgit Linnet Clemmensen og Pernille Byrial, skal
gøre det nemmere for psykisk syge at huske træningen

M

ennesker med en sindslidelse har en øget risiko for at
udvikle livsstilssygdomme. Forskningsresultater tyder på,
at fysisk inaktivitet er en væsentlig årsag til udviklingen
af livsstilssygdomme.
Et innovationsprojekt med formålet at udvikle en træningsapplikation i samarbejde med psykiatriske patienter, med henblik
på at undersøge, om den kan støtte sindslidende i fysisk aktivitet,
blev gennemført fra efteråret 2012 og indtil udgangen af 2013,
hvor træningsapplikationen blev afprøvet på 23 patienter.
De to projektledere, fysioterapeut Birgit Linnet Clemmensen fra
Afdeling M, AUH Risskov, og fysioterapeut Pernille Byrial fra BUC
har stået i spidsen for udviklingen af app'en, som motiverer og
støtter personer med sindslidelser i at være fysisk aktive. App'en
hjælper desuden patienterne med at huske deres træning.
Innovationsprojektet er et samarbejdsprojekt mellem Afdeling
M, Fysioterapeutisk Ambulatorium MA5 og Børn og Unge, OPUS/
BUC på AUH, Risskov.
- Vi har udviklet en række øvelser, illustreret via billeder, video
eller lydfiler. Så sammensætter vi et individuelt træningsprogram til
hver enkelt patient, som både kan omfatte cykling, løb og gang, der
får pulsen op, og mere stillestående øvelser såsom strækøvelser,
fortæller Pernille Byrial.
Hun understreger, at al forskning viser, at psykiatriske patienter
generelt er lige så motiverede for at dyrke fysisk aktivitet i hverdagen, som den øvrige befolkning. Til gengæld har mange psykiatriske patienter nogle personlige udfordringer, der gør, at det er langt
sværere at holde fast i træningsindsatsen i dagligdagen.

Angstdæmper
- Groft sagt skal personer med en sindslidelse ofte kæmpe med
langt større barrierer i dagligdagen, når det handler om at komme
ud og motionere. Det har været hele baggrunden for udviklingen
af app'en, og grunden til, at der er behov for et specielt redskab til
netop disse patienter, siger Birgit Linnet Clemmensen.
For imens træningsapps nok vil være et velkendt fænomen
blandt mange danskere, indeholder Pernille Byrials og Birgit Linnet Clemmensens app nogle helt specielle funktioner, som er lavet
meget specifikt til de psykiatriske patienter.
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Blandt andet indeholder app'en kropsterapeutiske øvelser som
angstdæmpende teknikker.
- For nogle patienter kan alene det at pulsen stiger i forbindelse
med fysisk aktivitet virke angstprovokerende, fordi det kan minde
om de symptomer de får for eksempel i forbindelse med et angstanfald. Derfor er det meget vigtigt at vise nogle teknikker, som
gør, at patienterne selv er i stand til at håndtere pulsstigningen og
sænke angstniveauet, siger Birgit Linnet Clemmensen.

Opmuntres løbende
En anden funktion som adskiller app'en til de psykiatriske patienter
fra andre motionsapps er, at den gør behandleren i stand til at have
en løbende dialog med patienten og følge med i, om træningsprogrammet bliver fulgt.
- Blandt andet kan vi hjælpe med at motivere den enkelte i
hverdagen. Vi kan eksempelvis se det, hvis en patient har gået
30 minutter i hurtigt gang, og så kan vi sende en opmuntrende
besked om, at vi kan se, at personen har gået i 30 minutter, og at
det er rigtig flot. Hvis patienterne er knap så aktive, kan vi sende en
opfordringer til dem om at være mere fysisk aktive eller give dem
faglige råd, siger Pernille Byrial.
Hun og Birgit Linnet Clemmensen har selv stået for alt arbejdet
i forbindelse med udviklingen af den nye app lige fra de indledende
overvejelser til optagelser af træningsøvelserne, men måske bliver
det snart muligt at supplere de to fysioterapeuters energi og idérigdom med flere ressourcer.
22 af de 23 patienter, der har prøvet den nye app har således
haft positive oplevelser med projektet, og derfor vil der fremover
bliver kigget yderligere på, om brugen af apps kan supplere den
fremtidige behandling af psykiatriske patienter positivt.
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Fysioterapeuterne Pernille Byrial (til venstre) og Birgit Linnet
Clemmensen står bag en træningsapp, specielt udviklet til
psykiatriske patienter.
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Af: Rikke Jungberg Pedersen
Foto: Michael Lange

Fuld fart

på fagligheden
Fagligheden er sat i fokus på botilbuddet Sct. Mikkel i Viborg, der er en del af Specialområde
Socialpsykiatri Voksne. Her er de ansatte blevet langt mere bevidste om, hvordan de agerer i det
daglige arbejde med borgerne og hinanden

D

et faglige niveau er generelt blevet
højnet, fordi vi har fået et fælles
sprog, og samtidig er vi blevet langt
bedre til at give sparring og feed back til hinanden, hvilket gør hverdagen bedre for alle
her på stedet.
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Sådan siger afdelingsleder på Sct. Mikkel
Eva Nedergaard, når hun kort skal beskrive
udbyttet af det kompetenceudviklingsprojekt, bestående af miljøterapi og relationsarbejde, som i perioden september 2012 til
december 2013 er gennemført i samarbejde
med en ekstern psykolog.

Her er der i høj grad blevet arbejdet med
sammenholdet blandt personalet og behovet for at få et fælles sprog baseret på den
faglighed, som alle ansatte deler.
- Der er ingen tvivl om, at der er sket en
udvikling i hvilken type af borgere, vi hjælper her på stedet, og jo mere komplekse
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problemerne er hos dem, jo mere vigtigt er
det, at vi som personale er helt bevidste
om, hvilken hjælp vi yder og hvorfor, siger
Eva Nedergaard.
Det bliver de ansatte blandt andet ved at
få genopfrisket den viden, de har fået under
deres uddannelse.
- Mange ansatte har jo været uddannet i mange år, og derfor kan en del af den
teoretiske viden ligge mange år tilbage
i tiden, og det gælder jo specielt for de
erfarne medarbejdere. De kan selvfølgelig
få ny viden ved at blive sendt på kursus,
men vores erfaring gennem projektet er, at
det giver et langt bedre sammenhold og et
større udbytte for hele personalegruppen,
når vi er fælles om at uddanne os, forklarer
Eva Nedergaard.

Fælles sprog
Det skyldes blandt andet at fælles uddannelse giver et fælles sprog, som det gør det
nemmere at styrke fagligheden i hverdagen.

- Groft sagt kan man sige, at begrundelsen for hvorfor personalet handler som de
gør, går fra at være” jeg synes” til at være
konkret begrundet i faglige argumenter.
Sådan har det måske også været tidligere,
men nu er alle blevet langt mere bevidste
om det, hvilket giver et stærkere fagligt
miljø og muligheden for i højere grad at
hjælpe hinanden til at bliver bedre, siger
Eva Nedergaard.

Fokus på egen læring
En af medarbejderne, der har været med i
kompetenceudviklingsprojektet er socialog sundhedsassistent Helle Duus, der har
været rigtig glad for muligheden for at
udvikle sig sammen med sine kolleger.
- Det hæver niveauet, at vi har fået et
fælles grundlag at snakke ud fra. Samtidig
gør det behandlingen af borgerne mere ensartet, fordi de ansatte får sat ord og faglige
argumenter på, hvad der virker for de enkelte beboere og hvorfor, siger Helle Duus.

- Vi bliver ganske simpelt mere bevidste om, hvad der er i spil. Ikke fordi vi ikke
kendte teorierne i forvejen, men det er vigtigt at få dem genopfrisket en gang imellem, og det er en styrke, at det kan gøres i
fællesskab, fortsætter hun.
Helle Duus understreger da også, at
hun som person og ansat på Sct. Mikkel er
blevet langt mere opmærksom på sin egen
udvikling efter at have gennemgået forløbet med den eksterne psykolog.
- Både jeg og mine kolleger er blevet
meget bevidste om, hvad vi skal arbejde
med, og det gør det både til en bedre
arbejdsplads og et bedre sted at være for
alle, siger Helle Duus.

På botilbuddet Sct. Mikkel
i Viborg, der er en del af
Specialomåde Socialpsykiatri
Voksne, har en stor del af det
faste personale været igennem
et kompetenceudviklingsprojekt,
der har styrket fagligheden i hele
personalegruppen. Her ses socialog sundhedsassistent Helle Duus
(til venstre) og afdelingsleder Eva
Nedergaard.
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Tekst og foto: Nana Fruergaard Grandt

Ny yoga-tradition

gav mere
menneskelig relation
Yoga er en fast del af hverdagen for ergoterapeuten Lise Dyrberg og Sarah Lee, som er indlagt
med en psykiatrisk lidelse på Regionspsykiatrien Viborg-Skives retspsykiatriske afsnit

D

et kunne have været en spinning lektion, badmintonkamp eller strikkestund,
men det blev en yogatime, der blev
en ny start for patienten Sarah Lee en tirsdag
eftermiddag. Ordet ’yoga’ betyder at forene,
og den gamle indiske disciplin skaber netop et
rum, hvor en patient og en ergoterapeut kan
mødes som ligeværdige mennesker.
Regionspsykiatrien Viborg-Skives retspsykiatriske afsnit i Viborg deltager i et
landsdækkende satspulje projekt, hvor 34
psykiatriske afsnit forsøger at nedbringe
tvang gennem et større fokus på fysisk og
sanselig aktivitet.
Yogaen har blandt andet været medvirkende til færre og mindre voldsomme konflikter mellem Sarah Lee og personalet, og en
mere positiv og livsglad kvinde er siden vokset
frem.
Det er et resultat af, at ergoterapeuten Lise Dyrberg og patienten Sarah Lee
pludselig fandt på at vende op og ned på
rollerne, da patienten blev yogaunderviser
for ergoterapeuten. Det startede Sarah
Lees udviklingsrejse, som ergoterapeuten,
og nuværende yogaelev hos Sarah Lee, Lise
Dyrberg, siden har fulgt på tætteste hold.
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- En af mine fornemmeste opgaver som
ergoterapeut er at få øje på ressourcerne
hos patienterne. Man kan være hurtig til
at sige, at det kan han/hun ikke, men det
overrasker tit, hvor meget en patient egentlig kan. Den, som Sarah Lee blev, når hun
dyrkede yoga, er faktisk den, hun er hele
tiden nu. Og det er interessant, fortæller
ergoterapeut Lise Dyrberg.

At mødes som mennesker
Yoga blev en måde at åbne op for en anderledes tilgang til hinanden og til forståelsen af at
være syg. Det skyldes blandt andet, at yogaen
som aktivitet udfordrer den normale arbejdsrelation, da de kendte roller vendes på hovedet.
- Sarah Lee har udviklet sig enormt
meget igennem yogaforløbet. Da vi startede med at dyrke yoga, så jeg, hvor positiv,
koncentreret og samlet hun blev. Yogaen
viste en helt anderledes pige. Det var interessant at se, at i yogaen var det Sarah Lee,
der bare havde fuldstændig styr på det,
fortæller Lise Dyrberg.
Både Sarah Lee og Lise Dyrberg føler,
at yogaen har givet en stærk relation, som
rækker ud over yoga-lokalet.

- Yogaen har givet os en relation, som
bygger på at mødes som mennesker. En relation som handler om noget andet end det
at være patient, syg eller være indlagt på et
retspsykiatrisk afsnit, fortæller Lise Dyrberg.

Flere aktiviteter, mere ligeværd
Drømmen er, at alle patienter på afdelingen
i højere grad skal få glæde af aktiviteter
som for eksempel yoga. Aktiviteterne
møder dog lidt praktisk modstand.
- Problemet med at få flere patienter
med til yoga er, at det foregår uden for
afdelingen. Det kræver derfor mere personale, og der kan være en masse sikkerhedsmæssige ting i det. Men det er sådan
noget, vi gerne vil arbejde hen imod, siger
Lise Dyrberg.
Viborgs retspsykiatriske afsnit deltager
derfor lige nu i et landsdækkende satspuljeprojekt, hvor 34 psykiatriske afsnit forsøger
at nedbringe tvang gennem et større fokus
på fysisk og sanselig aktivitet.
- Det har en positiv effekt på afdelingen,
at der sker ting. Selv de patienter, som ikke
selv er med, kigger alligevel ind. Det oplever
jeg med alle former for aktiviteter. Det er i
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aktiviteterne, at man møder hinanden
som ligeværdige - og det tror jeg, er
vigtigt for at nedbringe mængden af
tvang, siger Lise Dyrberg.
Sarah Lee og Lise Dyrberg har tidligere oplevet, at konflikter har udviklet
sig til en tvangssituation, hvor Sarah
Lee blandt andet blev fastholdt på
gulvet i tre kvarter. Men det er nu tæt
på et år siden sidst.
- Det er positive historier som
denne, hvor personalet succesfuldt har
eksperimenteret med en anderledes
tilgang til en patient, som vi gerne vil,
at andre afdelinger og fagpersoner får
mulighed for at lade sig inspirere af.
Projektet søger at skabe et netværk
for erfaringsdeling på tværs af afsnit
og udveksling af ideer, siger projektleder på gennembrudsprojektet,
Helle Høgh.
Gennembrudsprojektet løber indtil
marts 2015.

Nedbringelse af tvang i psykiatrien
Der blev med satspuljeaftalen for 2011-2014 afsat midler til et nyt projekt om
nedbringelse af anvendelsen af tvang i psykiatrien efter gennembrudsmetoden.

¨

Projektets formål er at nedbringe omfang og varighed af tvang i psykiatrien mest
muligt. Samtidig skal det sikres, at kvaliteten af den tvang, der anvendes, er så høj som
muligt set fra et organisatorisk, fagligt og patientoplevet perspektiv. I projektet vil der
være særligt fokus på at anvende mentale og fysiske aktiviteter som redskaber til at
nedbringe brug af tvang. Der kan for eksempel være tale om undervisningsmæssige
tilbud, mindfulness, musik, motion, madlavning og dans.
Psykiatrien i Region Midtjylland har fået bevilliget 3,8 mio. kr. til at deltage i projektet
med i alt syv projektteams:
• Afsnit M3, Afdeling M, AUH Risskov
• Afsnit P1, Afdeling P, AUH Risskov
• Afsnit P4, Afdeling P, AUH Risskov
• Afsnit E2, Regionspsykiatrien Randers
• Afsnit P1, Regionspsykiatrien Vest
• Sengeafsnit for intensiv behandling og observation, Regionspsykiatrien Viborg-Skive
• Sengeafsnit for retspsykiatri, Regionspsykiatrien Viborg-Skive
Læs mere om det nationale gennembrudsprojekt og om hvilke andre tiltag de
psykiatriske afsnit har eksperimenteret med: http://www.cfk.rm.dk/projekter/
kvalitetsudvikling+-+sundhed/gennembrudsmetoden/gennembrudsprojekter/
tvang+i+psykiatrien?

Yoga er for patienten Sara Lee (til højre) et positivt tilflugtssted fra sygdom og den institutionelle patient- og personalerelation.
På Regionspsykiatrien Viborg-Skives afsnit for retspsykiatri har hun byttet roller med ergoterapeut Lise Dyrberg, når det kommer til yogaen.
Her er patienten yogaunderviser for ergoterapeuten.
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Af: Rikke Jungberg Pedersen
Foto: Michael Lange

Gode rammer
for alle
på Gårdhaven
Gode rammer for både personale og beboere. Det var udgangspunktet for det nye Gårdhaven,
som blev indviet for godt to år siden.

Kirstine Nielsen (til højre) er glad for sin lejlighed på Gårdhaven, hvor hun
bruger meget tid på at høre musik og strikke. Afdelingsleder Rie Firlings
fortæller, at det nye hus er indrettet med støjreducering. Beboerne forstyrrer
derfor ikke så let hinanden mere, og personalet oplever, at beboerne sover
meget bedre om natten, end de gjorde i det gamle hus inde i byen.

24

Psykiatri og Social – m i dt i di n hv erd a g | juni 2014

I

juni 2012 indviede Region Midtjylland
det nye Gårdhaven på Møgelkjærvej i
det sydlige Viborg. Gårdhaven er en del
af Specialområde Socialpsykiatri Voksne.
Byggeriet i Viborg har fra starten af været
noget helt særligt, dels fordi huset er et
lavenergihus med både jordvarme, solceller
og solfangere, dels fordi det er den første
boenhed, Region Midtjylland selv har bygget
helt fra grunden.
Byggeriet har betydet rigtig mange forbedringer i forhold til det gamle tilbud, som
lå inde i det centrale Viborg – forbedringer
til gavn for både beboerne og personalet.
Indretningen i det nye hus har givet plads
til, at bostedets 23 beboerne, som før
havde hver sit værelse med toilet og bad på
gangen, i dag har deres egne to værelses
lejligheder.
Botilbuddet er indrettet med fire klynger
med lejligheder tilbagetrukket fra fællesrummene, hvilket giver mere ro til beboerne, som er ældre borgere med komplekse
tilstande med anderledes eller udadrettet
adfærd som følge af demenssygdom eller
kompleks psykisk sygdom. Mange beboere
har desuden somatisk sygdom eller et alkoholmisbrug. I hver af de fire klynger er der

desuden indrettet en særlig skærmet lejlighed til beboere, der har ekstra stort behov
for skærmning mod stimuli.
- Konceptet i det nye byggeri er at sprede
os i stedet for at samle. Vi flytter os ud
til beboerne i stedet for at samle dem. Vi
følger deres behov for ro. Opdelingen giver
mere fokus på arbejdet. Det er en stadigvæk en ny måde for os at arbejde på, og vi
skal vænne os til det – det tager lang tid at
forandre kultur, fortæller afdelingsleder Rie
Firlings.
Tilbagetrukket fra beboelsesafdelingerne
ligger også personalets pauserum, mødelokaler, omklædningsrum, administrationen,
medicinrum og køkkenet.

Døren ud mod gaden er skjult bag en
kamufleret dør, så beboere, der skal
have hjælp til at færdes uden for Gårdhaven
ikke forvilder sig ud, uden at personalet
kan følge dem trygt af sted.

- I de gamle lokaler havde vi et modtagekøkken, hvor vi fik maden leveret fra
sygehuset. Nu har vi vores eget produktionskøkken, hvor beboerne selv kan have
indflydelse på maden, og vi kan bedre tage
højde for specialkost, forklarer Rie Firlings.
Alle lejligheder i byggeriet vender ud
mod haven, som er specielt handicapvenligt indrettet med god plads til kørestole
og samtidig tager højde for målgruppens
øvrige udfordringer. Stisystemet i haven er
for eksempel indrettet, så alle stier ender
ved huset igen.

Det nye hus er indrettet med et medicinrum,
så personalet har ro til at få styr
på medicineringen.

Den store have rundt om Gårdhaven er
handicapvenligt indrettet med god plads
til kørestolsbrugere. Ud over de brede stier i
haven, som alle ender ved huset, så beboerne
kan komme inden for igen, indeholder
haven masser af bærbuske, frugttræer, en
hønsegård og mulighed for træning via en
trappetræningsstation og en balancebum.
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Af: Linda Klitgaard Pedersen og Rikke Jungberg Pedersen
Foto: Niels Åge Skovbo

Professionel faglighed

i Specialområde Hjerneskade

Faglighed er mere end summen af monofagligheder, og i Specialområde Hjerneskade er de begyndt
at tænke faglighed på en ny måde. Fælles viden er nødvendig for at nå fælles mål, er konklusionen i
specialområdet

P

å uddannelsesinstitutionerne defineres det, hvad det vil sige
at være en dygtig pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut og
social- og sundhedsassistent. Men i Specialområde Hjerneskade mener de, vi mangler en beskrivelse af de kompetencer, en
medarbejder skal have som medarbejder.
Det var tankerne, der lå bag, da Specialområde Hjerneskade i
starten af 2013 satte sig for at lave en grundig afdækning af, hvad
god faglighed i specialområdet var.
Resultatet af forløbet blev en faglighedsmodel, som beskriver
de kompetencer, specialområdet vil udvikle i den kommende tid.
Faglighedsmodellen, som blev færdiggjort i december 2013, er i
tråd med Social Strategi og bliver derfor også brugt i specialområdet som et væsentligt strategisk redskab.
- Da tilbuddene blev lagt sammen til specialområder ved overgangen til 2013, havde vi brug for at skabe en fælles forståelse af
vores opgave som specialområde, og af hvad det vil sige at være
specialiseret, forklarer stabsleder Britta Knudsen og bliver suppleret
af psykolog Ingrid Vingelen.
- Vi havde brug for en rammesætning, som gjorde vores opgave
som specialområde mere tydelig. Det har vi fået med faglighedsmodellen, fortæller Ingrid Vingelen.

Fremtidens opgaver
En forudsætning for at kunne dygtiggøre sig er, at man ved, hvad
man skal være dygtig til. Faglighedsmodellen er derfor blevet til i et
sammensurium af et blik på fremtidens opgave og de kompetencer
der allerede er – og virker – i organisationen.
- Som ledelse har vi en central opgave i at sikre, at tilbuddene
også i fremtiden kan imødekomme den kommunale efterspørgsel.
Den specifikke efterspørgsel kan være svær at spå om, men når vi
kigger i krystalkuglen, så ser vi behov for fleksible løsninger, systematisk brug af viden i praksis og en høj koordineringsgrad, forklarer
Britta Knudsen.
En af de væsentligste hensigter med faglighedsmodellen er at
øge niveauet for kompetence gradvist. Under devisen ”ingen opga-
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ver kan løses alene” er det vigtigt for specialområdet at få alle med.
Det er ikke meningen, at udvikling skal komme bag på nogen.
- En af vores vigtigste opgaver er at få medarbejderne til at føle,
de er en del af projektet. De skal kunne se sig selv i det, siger psykolog Ingrid Vingelen.
De seks emner i faglighedsmodellen: Organisationsforståelse,
neuropædagogik, kommunikation og samarbejde, praksisudvikling,
arbejdsmiljø og sikkerhed samt dokumentation og skriftlighed er
allerede godt i gang med at blive implementeret i Specialområde Hjerneskade. I maj sendes nye medarbejdere på et todages introduktionsprogram, som er bygget op over de seks emner, og MUS-materialet i
specialområdet er ligeledes bygget op om faglighedsmodellens emner.

Kvalitet i hverdagen
Indtil videre er det da også positive bemærkninger, faglighedsmodellen har fået med på vejen. Susanne Mortensen, som er social- og
sundhedshjælper i Specialområde Hjerneskade, fortæller at hun ser
faglighedsmodellen som en god ting.
- Jeg har allerede fulgt undervisning i neuropædagogik, og jeg
kan godt mærke, at ting bliver lettere, når vi i en afdeling får et
fælles sprog – for det har vi jo ikke nødvendigvis, når vi er mange
forskellige faggrupper sammen. Og det med dokumentation og
skriftlighed, da glæder jeg mig til, at vi alle kan nøjes med at bruge
tiden på det nødvendige. Det vil lette meget at være mere sikker i,
hvordan det gøres rigtigt.
Susanne Mortensen medgiver, at sådan en faglighedsmodel lige
skal have tid til at bundfælde sig, men hun ser den som et frisk
pust til den udvikling hun kender.
- For få år tilbage var det vigtigt at være hurtig til sit arbejde,
men nu hvor vi arbejder neuropædagogisk er det andre forhold, der
er væsentlige. Det er godt med fokus på kvalitet. Man kan helt klart
ønske sig mere tid, men når nu tiden er begrænset, er det vigtigt at
kunne bruge den rigtigt, fortæller Susanne Mortensen.
I Specialområde Hjerneskade er der blevet dannet en intern
uddannelsesenhed. Første skridt er introforløb til nye medarbejdere
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Specialområde Hjerneskade har siden overgangen til
specialområderne arbejdet med en faglighedsmodel, bygget
op om seks forskellige emner, der beskriver, hvordan man
arbejder med faglighed i specialområdet. Fra venstre ses
kvalitetsudviklingskonsulent Annitta Jensen, stabsleder Britta
Knudsen og psykolog Ingrid Vingelen.

Social- og
sundhedshjælper Susanne
Mortensen ser på den
nye faglighedsmodel
med positive øjne, og
hun er særligt glad for,
at specialområdet med
faglighedsmodellen får et
fælles sprog. Privat foto.

ud fra temaerne i faglighedsmodellen, men det er planen, at al undervisning skal bygges op om de seks temaer i modellen, ligesom håbet er, at uddannelsesenheden
på sigt også kan udbyde eksterne kurser.
- Jeg synes faglighedsmodellen er overskuelig, og jeg
tror, at den sammen med uddannelsesinitiativerne kan
motivere til fornyelse, fortæller Susanne Mortensen
Faglighedsmodellen vil være fundamentet for den
faglige udvikling i Specialområde Hjerneskade frem til
2016. Herefter kan det tænkes, at også faglighedsmodellen må forny sig.

Specialområde Hjerneskade
– Professionel faglighed

¨

Det er vigtigt at have dygtige monofagligheder i
Specialområde Hjerneskade. Det er der intet nyt
i. Det nye består i, at specialområdet nu arbejder
systematisk med at udvikle den faglighed, der ikke er
monofaglig. Det drejer sig om:
•
•
•
•
•
•

Neuropædagogik
Kommunikation og samarbejde
Praksisudvikling
Arbejdsmiljø og sikkerhed
Dokumentation og skriftlighed
Organisationsforståelse

Se hele folderen: http://rm.dk/files/Psykiatri%20
og%20Social/Faglighedsmodel.pdf
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Korte historier og nyt – midt i din hverdag

Godt 70 patienter
har kontrakt på en
brugerstyret seng
Den 21. marts blev snoren klippet til fem brugerstyrede senge på Aarhus Universitetshospital, Risskov.
Sengene åbnede formelt den 1. januar, men den 21.
marts blev det fejret, at de er der. Det skete ved at
velbesøgt og festligt arrangement i Risskov, hvor
også repræsentanter for LAP, Landsforeningen af
nuværende og tidligere psykiatribrugere, og landsforeningen SIND, deltog.

Retspsykiatrien bliver vært
for gadefodbold
Den retspsykiatriske afdeling i Risskov lægger asfalt til, når der 19. juni holdes
jyske mesterskaber i gadefodbold for hjemløse og andre udsatte mennesker.
Sommerens mesterskab i Risskov bliver ikke kun sjov for deltagerne. Der bliver også
et behandlingsmæssigt udbytte at hente. Dels får de patienter, der ikke selv spiller
fodbold, mulighed for at bakke arrangementet op med forskellige aktiviteter. Dels
giver det mulighed for at deltage for de spillere på holdet, som ikke er så langt i
deres behandlingsforløb, at de må forlade matriklen i Risskov.
- På den måde bliver det en gulerod for de patienter, der lige nu kandiderer til at få
bevilget ledsaget udgang om et par måneder. De har nu ekstra god grund til at stramme sig an og overholde vilkårene i deres behandlingsplaner, fortæller Toivo Asak, der
er socialpædagog på den retspsykiatriske afdeling i Risskov og samtidig er træner for
afdelingens fodboldhold FCR, som sidste år vandt det jyske mesterskab i Herning.

Arbejdsgruppe klar med
anbefalinger om knive
Der har på det seneste været et par voldelige episoder i psykiatrien og på
socialområdet, som har involveret brugen af knive. Det har blandt andet ført
til, at der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har samlet erfaringer og
eksempler på god praksis med henblik på videndeling.
Gruppen er nu klar med et katalog, som skal inspirere afdelinger og specialområder i forhold til deres stillingtagen til retningslinjer og praksis for omgangen
med knive. Idékataloget vil desuden blive indarbejdet i Model for sikkerhed
version 2.0.
Kataloget ligger på PS Intra – siden om sikkerhed.
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Sengene er en del af et nationalt projekt, der skal
afprøve brugerstyrede senge i psykiatrien, og det er
en nyskabelse i Danmark. Projektet giver udvalgte
psykiatriske patienter mulighed for at indlægge sig
selv, når de har behov for det uden at skulle omkring
egen læge eller skadestue.
De brugerstyrede senge kan benyttes af patienter,
som har fået kontrakt på en brugerstyret seng på det
afsnit, hvor de plejer at være indlagt. Cirka 70 patienter har på nuværende tidspunkt kontrakt på en seng,
fordelt på de tre afdelinger, som er med i projektet.
Planen er, at lidt flere patienter med tiden bliver tilbudt en kontrakt på en brugerstyret seng.
Region Midtjylland har fået satspuljemidler til de
fem brugerstyrede senge, som er etableret som
ekstra senge på eksisterende sengeafsnit på Aarhus
Universitetshospital, Risskov – fordelt med én seng
på Afdeling M, to senge i Afdeling P og to senge i
Afdeling Q.

Styregruppe for
sikkerhedsarbejdet
fortsætter
Den styregruppe, der har været nedsat
for at følge op på anbefalingerne i den
eksterne kommissionsrapport ”Kritisk
hændelse i psykiatrien i Region Midtjylland” har besluttet at fortsætte sit virke,
men nu under navnet: Styregruppe for
sikkerhedsarbejdet i Psykiatri og Social.
Den 3. april blev det nye kommissorium
vedtaget.
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Af: Rikke Jungberg Pedersen

Social Strategi

sætter dagsorden
Social Strategi bliver den centrale platform for udviklingsarbejdet på det regionale socialområde de
kommende fire år. Den første implementeringsplan er på vej til at blive ført ud i livet
Efter behandling på områdeledermøde og i HovedMEDudvalget er den første
implementeringsplan for Social Strategi version 1.0 ved at blive sat i værk.
Hovedtemaet i 2014 er ”Nødvendig viden”.
Det vil sige følgende 4 indsatsområder:
• kompetenceudvikling og udvikling af specialviden
• praksisnær forskning
• innovation og anvendelse af ny teknologi
• dokumentation af indsats og resultater.
Der vil herudover blive taget fat på en række handleplaner, der har særlig
aktualitet og relevans. Der skal bl.a. arbejdes med sundhedsfremme og
forberedes etablering af bruger- og/eller pårørenderåd i alle
specialområder i 2015.
Der er som første skridt nedsat tre arbejdsgrupper, der arbejder med
hver sit område under det fælles tema ”Nødvendig viden”.
Arbejdsgrupperne er:
• rekruttering og kompetenceudvikling – Ann-Britt Wetche er formand
• forskning og udvikling – Per Jørgensen er formand
• fremme af viden- og evidenskultur – Heinz Jacob er formand.
- Med det arbejde, der nu går i gang, sætter vi fart på processen med at skabe ét samlet
socialområde. Med temaet ”Nødvendig viden” samler vi i første omgang kræfterne om at
styrke specialområderne på det faglige område. Høj faglighed er en forudsætning for at
specialområderne også på længere sigt kan tilbyde de stadig mere specialiserede tilbud,
som kommunerne efterspørger, siger socialdirektør Ann-Britt Wetche.
Psykiatri- og socialledelsen vil gøre status og drøfte det videre arbejde med Social Strategi
to gange om året i områdelederkredsen og i HMU. Første gang bliver i oktober 2014.
Samlet set omfatter Social Strategi 69 handleplaner, hvoraf der aktivt vil blive arbejdet
med 26 prioriterede handleplaner i 2014. Implementeringen af Social Strategi kommer til at
forløbe over fire år.
Arbejdet med Social Strategi kan følges på Psykiatri og Socials intranet, hvor implementeringsplanen, kommissorier og rapporter fra arbejdsgrupper løbende bliver lagt på.
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Af: Sigrid Maarup Kath

Meld bivirkninger

i psykiatrien

Region Midtjylland deltager i en landsdækkende informationsindsats, der skal få læger i
psykiatrien til at melde flere bivirkninger ved medicin

E

n opgørelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at læger i hospitals- og distriktspsykiatrien melder alt for få bivirkninger
ved medicin. Psykiatrien i Region Midtjylland deltager
derfor i indsatsen for at få læger til at melde flere bivirkninger til
Sundhedsstyrelsen.

Sikkerhed for fremtidens patienter
- Vi blev i marts inviteret til at være med i Sundhedsstyrelsens
landsdækkende informationsindsats, og det sagde vi selvfølgelig ja til. Medicineringen af patienterne er en vigtig del af vores
arbejde, og vi har allerede flere initiativer i gang på området.
Indsatsen ligger for eksempel fint i tråd med arbejdet med medicingennemgang og Sikker Psykiatri, og vi vil meget gerne bidrage
til, at medicin i fremtiden er mere sikker, siger lægefaglig direktør Per Jørgensen.
Bivirkningsindberetninger er en af de væsentligste kilder til viden
om den medicin, der er på markedet. Det er derfor vigtigt, at
Sundhedsstyrelsen får så mange indberetninger som muligt.
- Vores arbejde er at holde øje med, hvor mange og hvilke bivirkninger danskerne oplever og at reagere, hvis der sker noget uventet eller alvorligt. Det er derfor vigtigt, at lægerne bliver bedre til
at melde formodede bivirkninger til os, siger Henrik G. Jensen, der
er chef for Enheden for Lægemiddelovervågning og Medicinsk
Udstyr i Sundhedsstyrelsen.
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Særlige udfordringer i psykiatrien
Sundhedsstyrelsen oplever, at hospitalerne af hensyn til patientsikkerheden har stor interesse i, at bivirkninger bliver indberettet. Der kan dog være særlige udfordringer ved at melde
bivirkninger i psykiatrien. Det kan hos flere patienter være svært
at skelne, hvad der er bivirkninger af medicin, og hvad der er sygdom. Er patienten deprimeret på grund af en depression, eller er
symptomerne en bivirkning ved patientens medicin?

Undervisning på afdelingerne
Alle læger i psykiatrien modtager inden længe en pjece med
informationer om, hvilke bivirkninger man som læge er forpligtet
til at melde, hvorfor man skal melde bivirkninger og hvordan.
Desuden modtager alle ledende overlæger et undervisningsmateriale til brug på afdelingen. Det er Sundhedsstyrelsens håb, at
undervisningsmaterialet både kan skabe klarhed over reglerne
og formålet med at indberette, men også at afdelingerne får en
snak om kulturen for at indberette, og hvordan den kan blive
bedre.

Navnesiden bringer nyheder om
nyansættelser på lederniveau,
25 og 40 års jubilæer og andre
store navnenyheder. Det er en
stor organisation, så det er ikke
sikkert, vi hører alt. Send os
derfor en mail, hvis I har en
nyhed til navnesiden.

Nyt om navne

15. august
Lone Bagge Johnsen
Social- og sundhedsassistent
Regionspsykiatrien Randers

1. juli
Kirsten Jepsen
Sygeplejerske
BUC

1. august
Else Grøn
Souschef
Afdeling Q, AUH Risskov

22. juli
Mogens Svane
Klinisk vejleder
Regionspsykiatrien Vest

Lene Østergaard Olesen
Plejer
Regionspsykiatrien Vest

12. august
Anne Mette Johansen
Klinisk kvalitetskoordinator
BUC

Lene Søndberg Spaabæk
Sygeplejerske
Regionspsykiatrien Vest
20. juni
Lisbeth Poulsen
Sygeplejerske
Regionspsykiatrien Vest

4. august
Anette Dam Buhl
Overassistent
BUC

1. juni
Gunvor Brandt
Specialpsykolog
BUC

25 års jubilæum
26. august
Inge Sejbjerg Middelhede
Sygeplejerske
Regionspsykiatrien Viborg-Skive

40 års jubilæum

1. maj
Betina Funder Jeppesen
Oversygeplejerske
Regionspsykiatrien Vest

Nyansættelser
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Af: Rikke Jungberg Pedersen
Foto: Bo Amstrup

mi d t i m i n hver d ag

Sårbare i familien

E

t netværk for forældre til psykisk sårbare unge er en stor
succes på den socialpsykiatriske behandlingsinstitution for
unge, Holmstrupgård.
Sif (Sårbare i familien) er Holmstrupgårds netværksprojekt,
som er finansieret af Socialstyrelsen. Sif-Netværk er for forældre
til børn og unge i alderen 10-25 år, som har psykiatriske diagnoser
eller adfærd, der kan tyde på en psykisk lidelse.
Projektet er et specielt netværk for forældrene til hjemmeboende psykisk sårbare unge, hvor forældrene møder ligesindede og får
mulighed for at udveksle erfaringer samt får viden og inspiration,
så trivslen kan øges for hele familien.
- Formålet med Sif-Netværk er at støtte forældrene og samtidigt medvirke til, at færre psykisk sårbare unge skal indlægges
eller genindlægges, siger Lise Lotte Helm, som er projektleder for
Sif-Netværk.
Gennem ti netværksmøder deler forældrene erfaringer og får
råd og vejledning til, hvordan de skal tackle deres børns sygdom.
- Netværket har stor betydning for forældrene som pårørende.
Forældrene har ofte følt sig ensomme og magtesløse i situationen
med deres barn, inden de kom med i netværket. Med Sif-Netværk
har de noget til fælles med de øvrige forældre i netværket, og de
udtrykker glæde over, at den store, udfordrende og betydningsfulde rolle som pårørende til et psykisk sårbart barn bliver belyst
og diskuteret. Normalt er det jo den unge, der er i fokus, fortæller
Lise Lotte Helm.
Sif-Netværk er et gratis tilbud til forældre i hele Region Midtjylland.
Projektet med Sif-Netværk løber frem til efteråret 2015. Herefter håber Lise Lotte Helm, at projektet kan fortsætte, eventuelt
i kommunalt regi, idet der ifølge Lise Lotte Helm er et stort og
udækket behov for støtte til forældrene. De bliver ofte selv nødt til
at forlade arbejdsmarkedet i kortere eller længere perioder for at
klare problemerne i hjemmet – hvis de da ikke ligefrem selv får en
diagnose, hvilket er tilfældet for mange.

Lise Lotte Helm

